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Η Ε™λησιαστ™ή Κεντρntή Υπηρεσία Ο™ονομ™ών της Εχιtλησίας
της Ελλάδος
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Ότι προσφε'ρονται προς αξιοποίηση ή αγορά τα χάτωθι απαριθμούμενα
εχχλησιαστ™ά αχίνητα που βρίσχονται στους Νομούς Αττιχής %αι

Θεσσαλονίχης χαι εμφαίνονται στο ρυμοτομιχό σχέδιο των Δήμων
χαταλαμβάνοντας ε'να ή περισσότερα αυτοτελή οιχόπεδα ή τμήματα Ο.Τ.
(εφεξής τα «Αχίνητα»).

Για τις ανάγχες της παρούσας Διαχήρυξης, τα

Αχίνητα απαριθμούνται χατωτε'ρω υπό τις χατηγορι'ες Α, Β, C, D, Ε, F,

που δηλώνουν τους Δήμους στους οποίους βρι'σχονται. Η ταυτότητα
ε%άστου Αχινήτου δηλώνεται

με το ως άνω αντίστοιχο λατινιχό

χεφαλαίο γράμμα χαι τον αύξοντα (εφόσον υπάρχει) αριθμό χατά τη
σειρά της απαρίθμησης (εφεξής ο «χωδιχός Αχινήτου») (π.χ. Αχίνητο

Α1, Ακίνητο Β2, Αχίνητο C χ.ο.χ.), ως εξής:
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Α. Στη Βουλιαγμε'νη
1. Το υπ' αριθμ. 8 οιχόπεδο (εμβ. =1.350,00 τ.μ.) επί της οδού

Παναγούλη 4, εντός του Ο.Τ. 28 Βουλιαγμένης Αττιχής. Το

οιχόπεδο είναι άρτιο χαι οιχοδομήσιμο με συντελεστή δόμησης ο,4
χαι εντός του οιχοπε'δου χτιΤονται =540,00 τ.μ.

2. Τα υπ' αριθμ. 2, 3 οιχόπεδα (εμβ. =2.500,00 τ.μ.) επί των οδών

Παναγούλη χαι Ηραχλε'ους, εντός του Ο.Τ. 28 Βουλιαγμε'νης
Αττιχής.

Τα

οιχόπεδα

είναι

άρτια

χαι

οιχοδομήσιμα

με

συντελεστή δόμησης ο,4 χαι εντός των οιχοπέδων χτίξονται
:1.000,00 τ.μ.

3. Το υπ' αριθμ. 7 ο™όπεδο (εμβ. =950,00 τ.μ.) επί της οδού

Αργοναυτών, εντός τού Ο.Τ. 81 στην Βουλιαγμένη Αττιχής.

Το

οιχόπεδο είναι άρτιο χαι οιχοδομήσιμο με συντελεστή δόμησης ο,4
χαι εντός του οιχοπέδου χτιΤονται =380,00 τ.μ.
4. Τα υπ' αριθμ. 10, 11 οmόπεδα (εμβ. =1.250,00 τ.μ.) επί της Λεωφ.

Αθηνάς, εντός του Ο.Τ. 128 στην Βουλιαγμένη Αττ™ής. Τα

ο™όπεδα είναι άρτια χαι οιχοδομήσιμα με συντελεστή δόμησης ο,2
χαι εντός των οιχοπε'δων χτιΈονται =250,00 τ.μ.
5. Δύο οιχόπεδα (εμβ. =2.980,72 τ.μ.) εντός εγχεχριμένου σχεδίου
πόλεως (ΚΑΕΚ: 050341202001, 050341202004) με πρόσωπο επί της

οδού Αιόλου (με δομήσιμη επιφάνεια: =2.763 τ.μ.), εντός του ο.Τ.
38

Βουλιαγμένης

Αττιχής.

Τα

οιχόπεδα

είναι

άρτια

χαι

ο™οδομήσιμα με συντελεστή δόμησης ο,4 χαι χτιΤονται =1.100,00
Τ.μ.

6. Τμήμα Ο.Τ. 13Β (εμβ. =4.600,00 τ.μ.) επί των οδών Αχιλλέως &

Λ™ούργου. Ο συντελεστής δόμησης της γύρω περιοχής είναι ο,4.

Β. Στην Κηφισιά

1. Το ο™όπεδο (εμβ. =5.483,74 τ.μ.) επί των οδών Φιλαδελφε'ως 72 &
Μεθώνης 51, εντός του Ο.Τ. 681 στην Κηφισιά Αττιχής. Το

οιχόπεδο είναι άρτιο χαι οιχοδομήσιμο με συντελεστή δόμησης ο,2
χαι εντός του οιχόπεδου χτιΤονται =1.100,00 τ.μ.
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2. Το οιχόπεδο (εμβ. =1.340,00 τ.μ.) επί των οδών Καρα.ίσ%άχη 44&

Πε™ών, εντός του Ο.Τ. 368 στην Κηφισιά Αττιχής. Το οιχόπεδο
είναι άρτιο χαι. ο™οδομήσι.μο με συντελεστή δόμησης ο,4 χαι εντός
τού οιχοπε'δου χτιΤονται =536,00 τ.μ.

3. Το ο™όπεδο (εμβ. =1.883,00 τ.μ.) επί των οδών Μαυρομιχάλη 35 &
Απόλλωνος στην Κηφισιά Αττιχής. Το οιχόπεδο είναι άρτιο χαι

ο™οδομήσιμο με συντελεστή δόμησης ο,4 χαι εντός τού ο™οπέδου
χτιΈονται =753,00 τ.μ.

C. Στις Αχαρνε`ς

Το ο™όπεδο (εμβ. =759,00 τ.μ.) επί της οδού Ξάνθου 13 εντός του ο.Τ.
147 στις Αχαρνε'ς Αττ™ής. Το οιχόπεδο είναι άρτιο χαι οιχοδομήσιμο με
συντελεστή δόμησης 1,00 χαι εντός του οιχοπε'δου χτιΈονται =759,00 τ.μ.

Βρίσχεται

σε

χεντριχότατο

σημείο

του

Δήμου

Αχαρνών

μεταξύ

νεόδμητων πολυώροφων χατοιχιών.
D. Στα Πατήσια

Το οιχόπεδο (εμβ. =380,50 τ.μ.) επι' των οδών Ξανθουλίδου 14

&

Μαντου'βαλου, εντός του Ο.Τ. 95113, στα Κάτω Πατήσια, στην Αθήνα.
Το οιχόπεδο είναι άρτιο χαι οιχοδομήσιμο με συντελεστή δόμησης 3,00
χαι δομήσιμη επιφάνεια =1.141,50 τ.μ. Εντός του οιχοπέδου υπάρχει

παλιό διώροφο χενό χτίσμα συνολιχής επιφανείας =234 τ.μ., το οποίο ε'χει

σημαντιχε'ς φθορές.

Είναι γωνιαχό, βρίσχεται σε περιοχή πολυώροφων

χατοΜιών απε'ναντι από μ™ρή πλατεία.

Ε. Στο Μοσχάτο
Το

οιχόπεδο

(εμβ.

=284,00

τ.μ.)

επί

των

οδών

Χειμάρας

26

&

Καποδιστρίου εντός του Ο.Τ. 115 στο Μοσχάτο Αττιχής. Το οιχόπεδο
είναι άρτιο χαι οιχοδομήσιμο με συντελεστή δόμησης 1,80 χαι εντός του
οιχοπε'δου χτιΈονται =511,20 τ.μ. Είναι γωνιαχό, βρίσχεται σε ήσυχο

σημείο του Δήμου απέναντι από σχολεία χαι ολιγόροφες χατοιχίες.
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F. Στη Θεσσαλονίχη
1. Το οmόπεδο (εμβ. =870,00 τ.μ.) επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου 17
& Χατξή εντός του Ο.Τ. 9 στη Θεσσαλονίχη. Το οιχόπεδο είναι άρτιο
χαι οιχοδομήσιμο χαι εντός του οιχοπε'δου χτιΈονται =3.717,42 τ.μ.

(έμμεσος συντελεστής δόμησης - μία οι%οδομιχή μονάδα).
2. Το ο™όπεδο (εμβ. =1.350,00 τ.μ.) επί των οδών Εθνιχής Αμύνης 10
Τσιμισχή & Δαγχλή επί των οδών Εθνιχής Αμύνης 10-εντός του Ο.Τ.

26 Θεσσαλονίχης. Το οιχόπεδο είναι άρτιο χαι οιχοδομήσιμο με
συντελεστή δόμησης 4,8 χαι εντός του οιχοπε'δου χτιΈονται =6.500,00
τ.μ. Βρίσχεται σε πολυ' χεντριχό σημείο της πόλης, μόλις 20 μέτρα,

από την αρχή της οδού Τσιμισχή, 1 χλμ από τον Λευχό Πύργο χαι 1

χλμ από την Διεθνή ΈχΘεση Θεσσαλονίχης (Δ.Ε.Θ.) χαι 1 χλμ από τον
μελλοντιχό σταθμό "Συντριβάνι" του Μετρό.

3. Το οιχόπεδο (εμβ. = 453,81 τ.μ.) επί των οδών Άνω Τξουμαγιάς 1Α &

Θεαγε'νους Χαρι'ση, εντός του Ο.Τ. 16 στη Θεσσαλονίχη. Το ο™όπεδο
είναι άρτιο χαι ο™οδομήσιμο με συντελεστή δόμησης 2,4 χαι εντός
του οιχοπε`δου χτιΈονται =1.090,00 τ.μ.

4. Το οιχόπεδο (εμβ. :256,49 τ.μ.) επί της οδού Γρηγορίου Ξενοπούλου
18 εντός του Ο.Τ. 21 στη Θεσσαλονίχη, στο οποίο υπάρχει χτήριο εμβ.
=381,00 τ.μ. Το οιχόπεδο είναι άρτιο χαι οιχοδομήσιμο με συντελεστή

δόμησης 3,0.
5. Το οιχόπεδο (εμβ. =351,73 τ.μ.) επί της οδού Εφέσσου 22, εντός του

Ο.Τ. Γ404 στη

Θεσσαλονίχη,

στο οποι'ο

υπάρχει

παλαιό

χαι

ερειπωμένο χτίσμα εμβ. =108,00 τ.μ. Το οιχόπεδο είναι άρτιο χαι

ο™οδομήσιμο με συντελεστή δόμησης 2,4.

6. Το ο™όπεδο (εμβ. = 582,57 τ.μ.) επί των οδών Μανουσογιαννάχη 3,
Εθνιχής Αμύνης & Φιλιχής Εται.ρείας, στη Θεσσαλονίχη. Το οιχόπεδο

είναι άρτιο χαι ο™οδομήσιμο με συντελεστή δόμησης 2,4.
7. Το οιχόπεδο (εμβ. =226,98 τ.μ.) επί των οδών Αγίου Δημητρίου 119 &

Αισχύλου, εντός του Ο.Τ. 19 στη Θεσσαλονίχη. Μέσα στο οιχόπεδο
βρίσχονται δύο πρόχειρες σιδηρο%ατασχευές. Το οιχόπεδο είναι
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άρτιο %αι ο™οδομήσιμο με συντελεστή δόμησης 3,6 , εντός του
ο™οπε'δου χτιΤονται :817,13 τ.μ.
8. Το ο™όπεδο (εμβ. =147,43 τ.μ.) επί των οδών Περδίχα 72 & Δημητρίου

Ψαρρού 13, εντός του Ο.Τ. 16 στη Θεσσαλονίχη. Το οιχόπεδο είναι
άρτιο χαι οιχοδομήσιμο με συντελεστή δόμησης 2,4 χαι εντός του

ο™οπε'δου χτιΈονται =353,83 τ.μ.
9. Τα οιχόπεδα επι' των οδών (α) Αλ. Παπαδιαμάντη

19 & (β)

Βασιλίσσης Όλγας 179 μέσω ενός ενιαίου σχεδίου αξιοποιήσεως

Ι.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟγ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι χαλούνται να υποβάλουν γραπτώς μία ή
περισσότερες αιτήσεις ενδιαφέροντος στην ελλην™ή γλώσσα σε
σφραγισμε'νο φάχελο με την ε'νδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
επι' της υπ' αρ. 2168/2021 Διαχήρυξης της Ε.Κ.Υ.Ο., [αριθμός χωδιχού

Αχινήτου]

ή

[αριθμοι'

Πρωτοχόλλου

της

χωδιχών

Αχινήτοιt]»

Ε™λησιαστ™ής

στο

Κεντρ™ής

Γραφείο

Υπηρεσίας

Οιχονομ™ών του Ν.Π.Δ.Δ. της Ε™λησίας της Ελλάδος (Ε.Κ.Υ.Ο.
Ιασίου 1,115 21, Αθήνα) ε'ως ιtαι την Παρα™ευή 23-04-2021 #αι

ε'ως ώρας 12 μ.
2. Η αίτηση

Θα φε'ρει την υπογραφή του

αιτούντος, ή

του

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του εφόσον ο αιτών ασχει' χατ`
επάγγελμα

πληθεξουσίου

επιχει'ρηση αξιοποίησης αχινήτων, ή του ειδιχού

του,

χαι

Θα

συνοδεύεται

από

τα

σχετιχά

νομιμοποιητιχά ε'γγραφα χαι εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή
Της.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν ηλεχτρονιχά τον
φάχελο αρχειονόμησης όλων των διαθε`σιμων αρχείων χαι
πληροφοQιών που αφορούν στα Αχίνητα από το Γραφείο
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Αξιοποίησης Αχίνητης Περιουσίας της Ε.Κ.Υ.Ο. με αίτηση στην
ηλεχτρονιχή

διεύθυνση

αsSets.eΚνο(ίι gmαίι.ι`om

χαταβάλλοντας

προηγουμε'νως το μη επιστρέψιμο τε'λος αρχειονόμησης στον
τραπεζιχό Λογαριασμό της Εθνιχής Τραπέξης (ΙΒΑΝ: GR28 0110
0400 0000 0405 5810 016 SWΙFΤ ΒΙC ΕΤΗΝGRΑΑ)

Αιτιολογία

χατά την χατάθεση ποσού: Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομε'νου 2168/2021-[ΑριΘμός/οι' χωδι%ού Αχινήτου/ων [π.χ. Α1] ή [π.χ. Α1,

Β2, C...] ). Η χρηματιχή αξία σε ευρώ του τε'λους αρχειονόμησης

υπολογίξεται με βάση τον εξής τύπο Ρ χ R (όπου Ρ = το άθροισμα

του αριθμού των Αχινήτων προς αξιοποίηση για τις οποίες
εχδηλώνει το ενδιαφε'ρον του ο αιτών με μία ή περισσότερες
αιτήσεις του χαι R = η αξι'α σε ευρώ του τε'λους αρχειονόμησης

σύμφωνα με τον χάτωθι Πίναχα:

Κωδ™οί Αχινήτου

Τε'λοςΑρχειονο'μης

Α1-Α6

2.000,00 €

Β1-Β3

1.500,00 €

C, D. Ε
F1 & F2

500,00 €
2.500,00 €

F3 - F9

1.500,00 €

4. Ο αιτών ή ο βοηθός εχπλήρωσης αυτού Θα πρέπει να %αταθέτει

στο Πρωτόχολλο εισερχομε`νων της Ε.Κ.Υ.Ο. για χάθε αίτησή του

το αντιπεφωνημε'νο ή εχτυπωμένο αντίγραφο του έντυπου ή
ηλεχτρον™ού αντίστοιχα τραπεζιπού χαταθετηρίου πληρωμής του

τε'λους αρχειονόμησης. ώστε το αντίγραφο αυτό να λάβει αριθμό
εισερχομένου. Στη συνε'χεια Θα χαταθε'τει σε συνεχόμενη αρίθμηση

του Πρωτοχόλλου της Ε.Κ.Υ.Ο. την αίτησή του (τον σφραγισμένο
φάχελο)

χαι

Θα

λαμβάνει

επίσης

αριθμό

πρωτοχόλλου

εισερχομε'νου. Οι δύο συνεχόμενοι αριθμοι' πρωτο%όλλου με την
ημερομηνι'α χατάθεσης θα δηλώνουν την ταυτότητα της αίτησης
χαι Θα σχηματίξουν τον χωδιχό της (εφεξής ο «χωδιχός αι'τησης»)

σύμφωνα με τον εξής τύπο α/β/γ (όπου α = ο αύξων αριθμός
πρωτοχόλλου χατάθεσης του τέλους αρχειονόμησης της αίτησης,

β= ο αύξων αριθμός πρωτοχόλλου χατάθεσης της αι'τησης χαι

γ=ημερομηνία υπό το σύνθετο σχήμα τριών διψήφιων αριθμών που
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δηλώνουν Ημε`ρα, Μήνα, Έτος, π.χ. 1111/1112/11-03-21). Αν ο
αιτών υποβάλει περισσότερες της μιας αιτήσεις Θα πρέπει να

αχολουθεί ομοίως την ι'δια διαδ™ασία για χάθε αι'τηση του.

5.

Κοινή αι'τηση από περισσότερα

φυσιχά ή νομιχά πρόσωπα δεν

γίνεται δεχτή. Δεν Θεωρείται χοινή αίτηση χαι γίνεται δεχτή η

αι'τηση χοινοπραξι'ας που ε'χει νόμιμα συσταθει' με

σχοπό την

προτεινόμενη σε αυτή αξιοποι'ηση. Δεν επιτρε'πεται η αίτηση να
περιε`χει

εχδήλωση

ενδιαφε`ροντος

για

περισσότερα

Α%ίνητα,

παρεχτός αν περιλαμβάνει Πρόταση ενιαίας αξιοποι'ησης ενός

υποσυνόλου από τα απαριθμούμενα Αχίνητα (εφεξής «υποσύνολο
Αχινήτων»). Επιτρε'πεται η αίτηση εχδήλωσης ενδιαφε'ροντος να
περιέχει περισσότερες της μίας Προτάσεις

Αχινήτου

ή/χαι

περισσότερες

της

μίας

αξιοποίησης του ίδιου

Προτάσεις

ενιαίας

αξιοποίησης του ίδιου υποσυνόλου Αχινήτων. Είναι δυνατή η

υποβολή

Πρότασης

ή

Προτάσεων

αξιοποίησης

Αχινήτου/υποσυνόλου Αχινήτων με εναλλαχτιχή την αγορά του/ς

χαι το αντι'στροφο.

6. Δι%αι'ωμα υποβολής μιας ή

περισσοτε'ρων αιτήσεων εχδήλωσης

ενδιαφέροντος ε`χουν φυσι%ά

ή

νομιχά

πρόσωπα,

τόσο

της

Ημεδαπής, όσο χαι της Αλλοδαπής.

7. Οι Προτάσεις που Θα υποβληθούν Θα

αφορούν την χτήση ει'τε

ενοχιχών διχαιωμάτων (π.χ. διχαίωμα μίσθωσης. μαχροχρόνιας
μίσθωσης χ.α. ) είτε εμπραγμάτων διχαιωμάτων (π.χ. διχαίωμα
χυριότητας, επιφανει'ας

με ή χωρίς το σύστημα της αντιπαροχής

χ.α.) σύμφωνα με τον Κανονισμό <<περι' εχμισθώσεων, εχποιήσεων
χαι εν γε'νει διαχειρι'σεως της περιουσι'ας της Εχχλησίας της

Ελλάδος» υπ'αριθμ. 325/2020, ΦΕΚ Α252/16.12.2020.

8. Αιτήσεις

που

δεν

πληρούν

τους

παραπάνω

όρους

χαι

προύποθε'σεις (Όροι 1-7) ή δεν ε'χουν λάβει χωδιχό αίτησης επειδή

δεν πληρώθηχε προσηχόντως

το τε'λος αρχειονόμησης ή δε
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χατατε'Θηχε η απόδειξη πληρωμής του τε'λους αρχειονόμησης στο
Πρωτόχολλο της Ε.Κ.Υ.Ο. Θα απορρι'πτονται ως απαράδεχτες.

9. Οι ενδιαφερόμενοι -μαξί με την αι'τηση εχδήλωσης ενδιαφε'ροντος πρε'πει να υποβάλουν χαι τα χύρια στοιχεία της Πρότασης τους,

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διαχήρυξης χαι τις
δυνατότητες χαι

τους περιορισμούς που

ισχύουν

βάσει

του

υφισταμε'νου νομιχού χαι πολεοδομιχού πλαισι'ου. Επίσης, οι

ενδιαφερόμενοι. μέσω του αιτήματος που Θα υποβάλουν, πρε'πει να
προσχομίσουν στοιχει'α από τα οποία προχύπτει η επαγγελματιχή
τους δραστηριότητα, η εμπειρι'α τους χαθώς χαι η χρηματοδοτι%ή

τους

ιχανότητα.

Αι`τηση

με

ελλείποντα

τα

στοιχεία

που

αναφε`ρονται ως απαιτούμενα στον παρόντα όρο Θα απορρίπτεται
ως αόριστη.

ΙΙ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.

Ο Επενδυτής που Θα αναλάβει την αξιοποίηση ή αγορά Αχινήτου

ή

υποσυνόλου

Αχινήτων

(εφεξής

ο

«Έπενδυτής»)

χατόπιν

εγχρίσεως της Προτάσεως του από την Εχχλησία της Ελλάδος με
τους ει,διχότερους συμβατιχούς όρους χαι προδιαγραφές που η
Εχχλησία της Ελλάδος Θα του αντιπροτει'νει χαι εχει'νος Θα

αποδεχθει',

Θα προσε'λΘει προς υπογραφή της συναφθησομε'νης

συμβάσεως εντός μηνός από την ημερομηνι'α που Θα χληθεί από
την Εχχλησι'α της Ελλάδος, άλλως η Ε%χλησία της Ελλάδος Θα έχει

διχαίωμα υπαναχωρήσεως χαι μαται'ωσης της συμφωνίας %αι
αξίωση αποχατάστασης χάθε Θετ™ής χαι αποθετ™ής ζημίας της

για τη ματαίωση αυτή. ε'ναντι του Επενδυτή.

2.

Ο Επενδυτής που Θα αναλάβει την αξιοποίηση Αχινήτου

ή

υποσυνόλου Αχινήτων Θα υποχρεούται εγγυώμενος για αυτο' με
δ™ή του επιμε'λεια χαι ε'ξοδα α) να υλοποιήσει την Πρότασή του
εντός

του

χρονοδιαγράμματος

χαι

με

όλες

τις

λεπτομερείς
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προδιαγραφε'ς χαι όρους που Θα συμφωνηθούν β) να εχδώσει όλες
τις απαραίτητες άδειες για την υλοποίηση της Πρότασης.

3. Η Εχχλησία της Ελλάδος διχαιούται να ζητήσει χαι να ζητά από

τους ενδιαφερομένους συμπληρωματιχε'ς πληροφορι'ες, ε'γγραφα ή
πρόσθετα

στοιχεία

προς

διε™ρίνηση

ή

επιβεβαίωση

των

προσφορών τους %αι υποχρεούται να παράσχει στον Επενδυτή τις

απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την εχπλήρωση των αμε`σως

ανωτε'ρω υπό στοιχ. 1 χαι 2 υποχρεώσεών του.
4. Η Εχχλησία της Ελλάδος μετά το άνοιγμα των φαχέλων των
αιτήσεων

εχδήλωσης

ενδιαφε`ροντος

δύναται

να

ε'ρΘει

σε

επ™οινωνία με όλους ή ορισμε'νους από τους συμμετε'χοντες προς
διασαφήνιση των όρων της Πρότασης ή των Προτάσεών τους.
5. Σε περίπτωση που προχηρυχθεί Δημόσιος Διαγωνισμός για την

αξιοποι'ηση ή την αγορά των Αχινήτωνν με`χρι την 24η Απριλίου

2023 Θα ε'χουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτόν ως
πλειοδότες μόνον όσοι Θα λάβουν με'ρος στην διαδιπασία υποβολής
προτάσεων. βάσει της παρούσας Πρόσχλησης.
6. Η Εχχλησι'α της Ελλάδος διχαιούται, χατά την απόλυτη χρίση Της

χαι χωρίς να υποχρεούται ε'ναντι των ενδιαφερομε'νων, των
αιτούντων ή χαι τρίτων σε χαμία αποξημίωση ή ιχανοποίηση
οιασδήποτε άλλης αξιώσεως που άπτεται αιτιωδώς της παρούσας

Πρόσχλησης.

να αχυρώσει ή να διαχόψει ή να αναβάλει ανά

πάσα στιγμή τη διαδιχασι'α παραλαβής των εν λόγω αιτήσεων
αλλά χαι την περαιτέρω αξιολόγηση τους χαι να τροποποιήσει
επιμε'ρους όρους της παρούσας Διαχήρυξης.
7. Η Εχχλησία της Ελλάδος διχαιούται να χρησιμοποιήσει χατά την

απόλυτη χρι'ση Της, τις Προτάσεις που Θα υποβληθούν, χωρι'ς να

Θεωρηθούν εμπιστευτιχά ε'γγραφα ή ε'γγραφα που περιε'χουν
εμπιστευτι.χές

πληροφορι'ες.

απαράδεχτης ή

αόριστης

Θα

Η

υποβολή

λογιΈεται

αίτησης

ως

άρση

α%όμη

της

χαι

τυχόν
9

εμπιστευτι%ότητας των εγγράφων. παροχή αδείας χοινοποίησης

του περιεχομένου τους ή των πληροφοριών που περιέχουν χαι σε
τρίτους χαι παραίτηση από χάθε αποξημιωτ™ό ή άλλο ενοχιχό ή
διαπλαστιχό δι%αίωμα για την χοινοποι'ηση αυτή.

Για οποιαδήποτε διευχρίνηση μπορείτε να επ™οινωνήσετε με την
ΠροΤσταμένη του Γραφείου Αξιοποίησης Αχίνητης Περιουσίας, χα.

Πελαγία

Παπαγεωργίου

στην

ηλεχτρονιχή

διεύθυνση
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